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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas untuk data variabel harga diri adalah 0,790 

dengan p > 0,05 dan hasil uji normalitas untuk data variabel 

kecemburuan pada wanita berpacaran adalah 0,644 dengan p > 

0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi kedua data variabel 

dalam penelitian ini normal. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai F linier sebesar 7,268 dengan nilai 

p < 0,05 yang artinya hubungan data variabel harga diri dan variabel 

kecemburuan pada wanita berpacaran bersifat linier. 

5.01.02. Uji Hipotesis 

Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik korelasi 

product moment. Hasil uji korelasi antara harga diri dan kecemburuan pada 

wanita berpacaran menunjukan nilai korelasi rxy  sebesar - 0,350  dengan taraf 

signifikansi 0,005 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara harga diri dengan kecemburuan pada wanita 

berpacaran, maka hipotesis penelitian ini diterima yakni semakin tinggi harga diri 

semakin rendah kecemburuan pada wanita berpacaran dan sebaliknya. 
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5.02. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

korelasi product moment diperoleh rxy = - 0,350 dengan (p < 0,01). Hasil ini 

menunjukkan hubungan negarif yang sangat signifikan dan hipotesis dalam 

penelitian ini diterima dengan korelasi negatif yaitu semakin tinggi harga diri 

maka semakin rendah kecemburuan pada wanita berpacaran, begitupun 

sebaliknya. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Simbolon (2009) pada 72 orang yang sedang menjalin hubungan berpacaran 

ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga diri dan kecemburuan.  

Hasil uji linieritas juga mendukung hasil uji hipotesis yang menunjukkan 

ada hubungan yang linier antara harga diri dengan kecemburuan pada wanita 

yang berpacaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adams 

(2012) dengan peserta penelitan sebanyak 188 orang yang membuktikan bahwa 

harga diri memiliki pengaruh terhadap kecemburuan seseorang. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Hand (2015) yang dilakukan terhadap 162 orang 

yang terdiri dari 80 pria dan 82 wanita yang berpacaran, menemukan pada 

subjek wanita yang berpacaran bahwa harga diri berpengaruh terhadap 

kecemburuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga diri memiliki 

sumbangan efektif sebesar 12,25% pada kecemburuan wanita yang berpacaran. 

Sisanya sebesar 87,75% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yaitu adanya 

orang ketiga (baik teman dan bahkan keluarga pasangan), ketergantungan, nilai 

pasangan, eksklusivitas seksual, hobi, dan juga pekerjaan pasangan yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. Angka ini sesuai dengan pendapat Firestone (2011) 

yang mengatakan bahwa harga diri adalah faktor kecemburuan, karena 
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seseorang tidak memiliki rasa berharga terhadap dirinya. Mereka merasa bahwa 

dirinya tidak baik untuk orang yang sedang bersamanya dan memiliki selalu takut 

akan kehilangan apa yang dimiliki sehingga hal ini menyebabkan mereka 

bertindak cermburu. 

Harga diri dapat dilihat dari enam komponen harga diri yaitu yang dimiliki 

yaitu kemampuan, kekuatan, penampilan, penghargaan sosial, sumber 

perwakilan, dan moralitas yang menunjukkan adanya hubungan dengan 

kecemburuan pada wanita yang berpacaran. Kemampuan seseorang dapat 

dilihat dari mampunya seseorang menjalani tugas dalam membangun hubungan 

berpacaran bersama pasangan. Seseorang yang memiliki harga diri akan 

mampu membangun hubungan berpacaran yang harmonis tanpa terganggu 

dengan adanya rasa cemburu.  

Kekuatan seseorang untuk mengontrol diri dan juga pasangan dengan 

peran yang dimiliki. Adanya kekuatan untuk mengontrol pasangan dalam 

berperilaku, misalnya saja seseorang mampu mengontrol pasangan mengenai 

apa yang harus dihindari dalam berhubungan dengan orang lain terlebih dengan 

lawan jenis yang bisa menjadi saingan. Seseorang yang memiliki kekuatan akan 

merasa tenang karena pasangan dapat dikontrol. Seseorang yang memiliki 

harga diri yang tinggi yakin dengan penampilan yang dimiliki, yakin bahwa 

penampilannya menarik bagi pasangan sehingga pasangan tidak melirik wanita 

lain. Hal ini membuat rasa cemburu menjadi rendah. 

Individu yang memiliki harga diri akan melakukan hal yang bisa 

menyenangkan pasangan, menunjukkan bahwa pasangan dihargai  dan juga 

hubungan berpacaran yang sedang dijalani. Perbuatan yang dilakukan ini akan 

menyenangkan hati pasangan, pasangan merasa dihargai maka pasangan akan 
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memberikan penghargaan dengan pujian dan rasa hormat terhadap individu dan 

juga hubungan sehingga rasa cemburu yang dimilikipun rendah. Sumber 

perwakilan juga menjadi salah satu komponen dalam harga diri. Seseorang yang 

memiliki harga diri berarti memiliki sesuatu atau seseorang yang bisa 

membangun harga dirinya salah satunya adalah pasangan. Pasangan yang 

positif berarti memiliki perilaku yang positif termasuk perilaku dalam hubungan 

berpacaran, pasangan akan menjaga hubungan sehingga masalah-masalah 

yang timbul salah satunya cemburu akan terhindar dari hubungan. 

Seseorang dengan harga diri berarti memiliki moralitas yang baik, tidak 

mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau aturan 

aturan yang ada dalam masyarakat dan agama. Termasuk dalam hubungan 

berpacaran, ketika adanya ancaman dalam hubungan seseorang yang memiliki 

harga diri tidak mudah iri hati, sakit hati, marah, melakukan balas dendam 

terhadap orang lain, bahkan melakukan kekerasan kepada pasangan ataupun 

orang ketiga yang menjadi saingan. 

Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa harga diri 

memberikan kontribusi terhadap kecemburuan pada wanita yang berpacaran.  

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-kelemahan 

yang bisa mempengaruhi hasil penelitian, yaiyu: 

1. Beberapa subjek dalam proses pengisian skala tidak secara langsung 

diawasi oleh peneliti, sehingga dalam pengambilan data apabila 

subjek kurang memahami pernyataan item kemungkinan hasilnya 

kurang sesuai dengan kondisi subjek. 

2. Dalam pengisian skala menyantumkan nama subjek sehingga 

kemungkinan terjadi bias jawaban dalam pengisian skala. 
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3. Subjek penelitian ini terbatas hanya pada perempuan saja sehingga 

membatasi generalisasi hasil penelitian. 


